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MGA TAMANG SAGOT SA UNANG ARALIN

Unang Sagot
b) piliin mo ang tamang

sagot sa tanong o
mga salita upang ma-
buo ang pangungu-
sap.

Ika-2 Sagot

k) Basahing muli ang
balangkas ng impor-
masyon at saka mu-
ling sagutin.

Ika-3 Sagot
b) Ang bilang ng tanong

at ang titik ng sagot
na palagay mo 'y si-
yang tama.

Ika-4 na Sagot
b) basahin ang pahina

ng mga tamang sagot
at ihambing ang
iyong sagot dito,
kung mali ito'y gu-
hitan ng X.

IKA-2 ARALI N

Ika-5 Sagot
b) ay nakawiwiling tu-

lad ng laro at ang
nag-aaral ay higit na
madaling matuto
kaysa ibang mga pa-
raan.

MGA PAKINABANG
SA PAG-AARAL NG BIBLIA
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Mga Pakinabang
Ang pakinabang ay may
buting magagawa sa
iyo. Tayo ay magtatala
ng walo sa maraming
mga PAKINABANG na
matatanggap natin sa
pag-aaral ng Biblia.
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Ika-7 Tanong

Ano ang tinutukoy ng
araling ito?
a) Bakit dapat magka-

roon ng Biblia ang
tao?

b) Paano ipagbibill ang
Biblia?

k) Paano ang pag-aaral
ng Biblia?

d) Bakit dapat pag-
aral an ng lahat ang
Biblia?

Ika-8 Takdang Aralin

Kopyahin ito:

Tinapay para sa kaluluwa
Kasiyahan
Kalapitan ng Diyos
Nagpapaiakas ng loob
Saligan
Inspirasyon
Katotohanan
Kasiguruhan

Ang Iyong Biblia

Ika-7 Sagot



Ika-9 na Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Btblta

Tinapay para sa Kalu-
luwa

Ang Biblia ay Jjnapay
para sa kaluluwa. Ha-
bang ito'y ating bina-
basa, tayo 'y tumatang-
gap ng kalusugan at
kalakasan para sa kalu-
luwa't katawan. Ang
ating buhay espirituwal
ay nananangan sa tina-
pay na ito.

Kasiyahan

Matatamo natin ang
tunay na kasiyahan mu-
la sa pagbabasa ng
Biblia. Ito'y sulat ng
pag-ibig ng Diyos sa
atin. Ito'y magandang
babasahin na may naka-
hahalinang mensahe ng
Diyos na nagbibigay ng
buhay.

Ika-g na Tanong
at Takdang Aralin

Ang Biblia ay para
sa kaluluwa.

Saulohin ito:

Hindi lamang sa tinapay
nabubuhay ang tao kundi
sa bawa't salitang
lumalabas sa bibig ng
Diyos. Mateo 4:4.

Ika-10 Tanong at
Takdang Aralin

Angpangalawangpa~n~
bang ay nagdudulot ng ..
... na matatamo natin sa
pagbabasa at pag-aaral
ng Biblia.

Saulohin ito:

Pagkatamis ng iyong mga
salita sa aklng lasa. Mga
Awit 119:103.

Jka·l0 Sagot
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Kalapitan ng Diyos

Nadarama natin ang ka-
lapitan ng Diyos kapag
binabasa natin ang Kan-
yang Salita. Siya ay
naroroon at nangungu-
sap sa atm ng sarilman.
Ito ay ISa sa pinaka-
dakilang pakinabang na
maiisip natin.

Nagpapalakas ng Loob

Ang Salita ng Diyos ay
nagpapalakas ng ating
loob. Ipinakikita Niya
sa atin ang Kanyang
pagkalinga at sinasabi
Niyang: "Hindi ka da-
pat matakot. Ako'y su-
masaiyo at tutulungan
kita. "
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Ik.11 Tanong

PI111nsa Ibaba ang íkat-
long pakinabang na ti-
nanggap natin mula sa
pagbabasa ng Blblla.
a) kamangmangan
b) kalituhan
k) kalapltan ng Diyos

Ik.12 Tanong

Basahin ito ng tatlong
ulit.
Huwag kang matakot,
sapagka't Ako'y
sumasaiyo; huwag kang
manlupaypay, sapagka't
Ako'y lyong Diyos; Akíng
palalakasin ka; oo, Akmg
tutulungan ka; oo, Aking
aalalayan ka ng kanang
kamay ng Aking
katuwiran. Isaias 41:10.
Ang Biblia ay .
ng loob.

Ang Iyong Biblia

Ika- 11 Sagot

Ika-12 Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Biblia

Saligan

Sinabi ni Jesus na ang

Kanyang Salita ay Isang
tiyak na sahgan ng
ating paniniwala at pa-
mumuhay. Ang hindi
naniniwala sa Biblia ay
tulad sa isang bahay na
walang saligan.

Inspirasyon

Napakaraming makata,
manunugtog at mga pin-
tor ang nakatanggap ng
inspirasyon sa Biblia.
Sa pamamagitan ng
Kanyang Salita, ang Di-
yos ay nagbigay ng in§:
pirasyon sa pananampa-
lataya, pag-asa, at pag-
ibig sa ating mga puso.

Ika-13 Tanong

Itinuro ni Jesus na ang
makatatayo ng matatag
na bagyo ay tulad sa
matibay na bahay na
nagtayo ng kanilang
buhay sa
a) mgagawalnnglbang

tao.
b) mga palagay ng

agham.
k) saligan ng Kanyang

Salita.

1ka-14 na Tanong

Ano ang umaakay sa tao
na umibig, manampala-
taya, àt umasa sa Diyos,
na blnlblgay sa atin ng
Biblia?
a) Kasiyahan
b) Inspirasyon
k) Saligan

Ika-13 Sagot

Ika-14 na Sagot
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Ika-15 Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Biblia

Katotohanan

Ang katotohanan na
masusumpungan natin
sa Biblia ay tumutugon
sa ating mga mahaha-
lagang tanong, at nag-
bibigay sa atin ng kahu-
lugan at layunin ng bu-
hay.lto ay nagpapalaya
sa atin mula sa kamang-
mangan at kamalian.

Kasiguruhan

Makasusumpong tayo
ng tunay na kasiguru-
ban sa Salita ng Diyos,
habang tayo ay pina-
patnubayan nito sa ka-
ligtasan kay Cristo at
sa walang hanggang ta-
hanan sa langit; ito ang
ating "tabak at kalasag"
laban sa kasalanan at
kay Satanas.
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1ka-16na Tanong Ika-16 na Sagot

Nakasumpong ka na ba
ng kaslguruhan sa Salita
ng Diyos? Yamang Ito ay
napakahalaga ukol sa
lyong kapakanan, ano
ang binabalak mong
gawin sa BlbUa?
a) Basahin Ito araw-

araw, paniwalaan,
pag-Isipan, at sundin
ang mga payo nito.

b) Basahin ito pamin-
san-minsan

k) Kalimutan ito.

1ka-15 Tanong

Sauluhln Ito:
Makikilala ninyo ang ka-
totohanan at ang katoto-
hanan ang magpapalaya
sa inyo. Juan 8:32.
Ang na ma-
tatagpuan natin sa
Biblia ay nagpapalaya sa
atin mula sa k .
t k. .........•



Ang Iyong Biblia

':\NG BIBLIÁ"
AY TINAPAY

SA

KALULUWA

Ika-7 Sagot
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Ika-ll Sagot Ika-14 na Sagot

MGA TAMANG SAGOT SA.! KA 2 ARAL! N

d) Bakit dapat pag-ara- k) Kalapitan ng Diyos b) Inspirasyon
lan ng lahat ang
Biblia? Ika-12 Sagot Ika-15 Sagot

Ika·9 na Sagot

tinapay

Ika-lO Sagot
Kasiyahan

nagpa palakas Katotohanan
kamangmangan
kamalianIka-13 Sagot

k) saligan ng

Kanyang Salita.
Ika·16 na Sagot

Ikaw ang bahalang
magpasiya nito.
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